
 

Zápisnica č. 04/2017 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 4.4.2017 o 14.00 hod. 

 
Prítomní :  M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  A. Ujhelyiová, D. Berkeš 
  L. Staruch, P. Tarapčík 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení  

Uzn.č. 21/2017 V-FOO poveruje M. Rehákovú predložiť Vedeniu fakulty FCHPT požiadavku na 
zvolanie komisie BOZP. Splnené; 
 
Uzn.č. 22/2017 V-FOO poveruje M. Rehákovú predložiť Vedeniu fakulty FCHPT požiadavku na 
zvolanie stravovacej komisie. Splnené; 
 

2. Informácie z vyšších orgánov 
 

2.1. Informácie z Vedenia fakulty dňa 4.4.2017.  
 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných bodoch zasadnutia: 
 
• na zasadnutí Vedenia fakulty dekan fakulty J. Šajbidor predložil materiál Rozdelenie dotačných 
prostriedkov fakulty na rok 2017. Riaditelia ústavov boli oboznámení s materiálom vypracovaným na 
základe novej metodiky delenia rozpočtových prostriedkov už na Kolégiu dekana 21.3.2017. Materiál 
sa predkladá na schválenie Akademickému senátu fakulty (AS) na aprílové zasadnutie; 
• prodekan Ľ. Jelemenský podal informácie o plnení ukazovateľov projektu ITMS učebno-výcvikového 
zariadenia Vyhne a informoval o technickom stave zariadenia. V diskusii boli predložené návrhy na 
skvalitnenie technického stavu a údržby zariadenia, poskytovaných služieb a hlavne na lepšiu 
propagáciu využívania UVZ Vyhne na školiace účely študentov fakulty, ktorým náklady na ubytovanie 
hradí fakulta. Ďalej predložil správu o priebehu propagácie štúdia na fakulte, informoval o elektronickej 
propagácii FCHPT cez facebook a webovú stránku fakulty; 
• V rôznom prodekanka M. Bakošová informovala  o priebežnom počte podaných prihlášok na štúdium 
FCHPT v školskom roku 2017/2018, termín uzávierky prihlášok je však až 30.4.2017. Ďalej 
informovala o návrhu poplatkov za štúdium v školskom roku 2018/2019; 
• predsedníčka FOO M. Reháková informovala Vedenie fakulty o stretnutí zástupcov UOO 
a predstaviteľov STU k podpisu Kolektívnej zmluvy STU na rok 2017. K podpisu KZ medzi 
zúčastnenými stranami došlo 21.3.2017, zmluva nadobúda účinnosť od 28.3.2017; 
• tajomníčka fakulty A. Michalová informovala o priebehu rekonštrukcie stravovacích zariadení na 
FCHPT. Informovala o zabezpečení a poskytovaní stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov 
STU firmou Delikanti v stravovniach MENZA ACADEMICA v priestoroch bývalého bufetu 
a Modrého salónika na prízemí a MENZA PEDAGOGICA v priestoroch zrekonštruovanej jedálne na 
1. poschodí. Prvá z menovaných prevádzok zaháji svoju činnosť 18.4.2017 (utorok) dočasne bez 
možnosti objednávania obedov. Kreditný systém objednávania obedov (Webkredit) a výdajňa pre 
zamestnancov začne plnú prevádzku dňa 2.5.2017.  
• v rôznom odznel návrh študentov tlmočený predsedom ŠP F. Hajdu na usporiadanie Kariérneho dňa 
na fakulte, na ktorom by boli priamo firmami predstavené možnosti zamestnania budúcich absolventov. 
Vedenie fakulty je naklonené tomuto návrhu a predloží ho na zasadnutie Priemyselnej rady dňa 
25.4.2017;  
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 2.2. Informácie z UOO STU 
• predsedníčka FOO M. Reháková informovala o výsledkoch kolektívneho vyjednávania zástupcov 
odborov a zástupcov Vedenia STU o novej kolektívnej zmluve STU. Vyjednávačom z UOO sa 
nepodarilo presadiť niektoré navrhnuté zmeny a to najmä v časti III v bode C Odstupné, odchodné, 
ochrana zamestnanca a dočasná pracovná neschopnosť, bod (1), (2) a (3). Plné znenie týchto bodov, 
ako aj celej  KZ STU pre rok 2017, ktorá bola podpísaná 21.3. a nadobudla účinnosť dňa 28.3.2017, je 
zverejnené na stránke FCHPT:  
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/odborova-organizacia-fchpt-stu/dokumenty.html?page_id=2966 
Členovia FOO FCHPT budú informovaní osobným zaslaním KZ prostredníctvom e-mailovej pošty. 

 
 

3. Rôzne 
 
3.1. Posúdenie žiadosti o finančný príspevok 
 
V-FOO bola predložená žiadosť P. Szolcsányiho o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho fondu 
pri narodení dieťaťa;  
 

Uzn. č. 23/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu pri 
narodení dieťaťa P. Szolcsányimu v zmysle KZ 2017, Príloha č.1, časť III, bod 4/a. V-FOO a 
navrhuje výšku príspevku 400.- €.  

 
 
3.2. Aktuality  
 
Vedenie fakulty v spolupráci s V-FOO organizuje ku Dňu učiteľov divadelné predstavenie „Lás-ka-nie 
2“ v naštudovaní Radošinského naivného divadla, ktoré sa bude konať 25.4.2017 (utorok) o 19.00 hod. 
v priestoroch divadla na Záhradníckej 95 v Bratislave. Distribúcia lístkov bude realizovaná 
prostredníctvom sekretariátu dekana na jednotlivé ústavy a samostatné oddelenia. 

 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 9.5.2017 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová     Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT 
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